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Het gehalte aan oplosbare koolhydraten van voedermiddelen als maatstaf voor de beoordeeling
der kwaliteit,
DOOR

G. B. VAN KAMPEN.
Sedert het gebruik van kunstmeststoffen en kra.chtvoedermiddelen van verschillenden aard zich meer en meer inburgerde
en daarmede langzamerhand de landbouwer zich zag aangewezen
op produkten, verkregen door allerlei fabriekmatige werkwijzen
en waarvan hem de herkomst dikwijls onbekend was, verkeerde
hij ook hoe langer hoe meer in de noodzakelijkheid zich omtrent
do waarde, die deze stoffen voor hem vertegenwoordigden, te
doen voorlichten.
Door de controle-onderzoekingen aan de Bijkslandbouwproefstations wordt getracht den landbouwer den grootst mogelijken
waarborg te geven, dat de voor diens bedrijf benoodigde hulpmiddelen van goede hoedanigheid zijn.
Als leiddraad voor de beoordeeling der kwaliteit, zoowel van
hulpmeststoffen als van voedermiddelen, bestaat een Codex, waarin
de eischen omschreven zijn, waaraan genoemde produkten, onder
Algemeen© Handelsvoorwaarden (A.H.VJ aangekocht, moeten
voldoen.
Bij de hulpmeststoffen gaat een kwaliteitsbepaling in den regel
samen met de bepaling van bet gehalte aan het een of ander
waardegevend bestanddeel, zoodat in den betreffenden Codex ook
de verschillende minimum-gehalten aan waardegevend© bestanddeelen worden genoemd.
Bij' de voederstoffen is de^ zaak eenigszins anders en heeft
men er zich toe bepaald eischen vast te stellen voor de botanische
zuiverheid en, in verband hiermede, z.g. „normaalcijfers" (op
te vatten als grenscijfers, die niet overschreden mogen worden,)
voor het gehalte aan vocht en aan aschbestanddeelen. Gehalten
voor de waardegevende bestanddeelen, zooals eiwit, vet, koolhydraten, zijn niet vastgelegd. Wel wordt d© bepaling hiervan,
voer zoover het eiwit- en vetgehalte betreft, gewoonlijk gevraagd
©n de gevonden cijfers kunnen, behalve voor het vaststellen van
afwijkingen van verleende garanties, in sommige gevallen tot
eene beoordocling van de kwaliteit bijdragen. Toch is in vele
gevallen de bepaling van de zuiverheid, aangevuld door die van
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het gehalte aan eiwit, vet, vocht, ruwvezel en asch, voor de
juiste beoordeeling van de kwaliteit niet voldoende. Het is niet
te ontkennen, dat in dit opzicht de onderzoekingen, zooals die
door de proefstations worden verricht, ©enigszins onvolledig zijn
en ook den verslaggever niet geheel bevredigen.
In de A.H.V. is dan ook meermalen sprake van de beoordeeling
der kwaliteit, voor zooverre die door oen onderzoek aan de Rijkslandbouwproefstations kan worden vastgesteld.
Op deze kwestie wordt ook de aandacht gevestigd in ©en
workje van A. R a u w e r d a , over eiwitrijke krachtvoeders. Deze
zegt op blz. 51 o.a. : „In zekere mate houdt dus de controle
„der Rijkslandbouwproefstations ook in : een controle op do kwali„teit. Doch men zou een dwaling begaan, indien men daaruit
„afleidde, dat door den aankoop onder A.H.V. de beste kwaliteit
„in elk opzicht was gewaarborgd." En verder: „Al geven dus
„de Rijkslandbouwproefstations de koopers van eiwitrijke krachth o e d e r s een zeer te waardeeren steun, o-m de kwaliteit van
„onder A.H.V. aan te koopen krachtvoer zoo goed mogelijk te
„doen zijn, dit beteekent niet, dat de koopers zich nu verder
„niet om de kwaliteit hebben te bekommeren. Het komt mij
„noodig voor hierop uitdrukkelijk te wijzen, omdat het somtijds
„wel den schijn heeft, alsof aankoop onder' controle der proefstations een waarborg is voor een voldoende gehalte niet alleen,
„maar ook in elk opzicht voor goede kwaliteit."
Een zoo nauwkeurig mogelijke bepaling van de kwaliteit is
echter voor den veehouder van groot belang. Zoo zijn bijv. koeken,
afkomstig van een koude en van een warme persing niet van
gelijke voedingswaarde, ook al constateert het chemisch onderzoek bij beide een volkomen gelijk eiwit- en vetgehalte en al
zijn beide koeken van voldoende zuiverheid. De kwaliteit van
de bij warme persing verkregen koek is in hooge mate afhankeilijk van de temperatuur, waaraan het zaad wordt blootgesteld en
van den tijd, gedurende welke deze temperatuur heeft ingewerkt.
Is do temperatuur te hoog of duurt de verhitting te' lang, dan
lijdt do verteerbaarheid van het eiwit; soms zelfs treedt een
gedeeltelijke verkoling in, merkbaar aan den reuk en de donkere
kleur van do verkregen koeken. Uit dit oogpunt zijn machines,
waarin het zaad slechts korten tijd. verblijft, te verkiezen boven
de gewone persen. Met dei eerste bedoelen wij' de z.g. „expellers",
waarin het zaad voortgestuwd en geperst wordt door een schroefwinding, welke op een as is aangebracht en welk© draaibaar is
in een cylinder, waarvan de wand bestaat uit stalen reepen, die
voldoende tusschenruimte hebben om de uitgeperste olie door te
laten. Aan het einde van den cylinder gekomen, wordt de geperste massa door een ringvormige opening gedreven en in den
vorm van schilfers uitgestooten.
Bij de twee genoemde verschillende bereidingswijzen wordt dus
door de chemische en botanische analyse, zooais zij' tegenwoordig
door de proefstations worden verricht, ten opzichte van de daar-
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van afkomstig« produkten den indruk van volkomen gelijkwaardigheid gevestigd, terwijl zij inderdaad niet gelijkwaardig zijn. De
niet voldoende ter zake kundige landbouwer krijgt, afgaande op
het analyseverslag, dus ©ene verkeerde voorstelling van de voederwaarde van beide produkten. Is dan de prijs van de koek, afkomstig van de koude persing, bovendien iets hooger, dan valt
zijn appreciatio zeker ten nadeel© van de laatste uit — geheel
ten onrechte.
Maar ook in ander opzicht staat men in de praktijk van het
onderzoek aan de proefstations af en toe voor moeilijke en dikwerf nog niet voldoende verklaarde gevallen. De volgende^ voorbeelden mogen dit verduidelijken.
Zoo is het voorgekomen, dat koeken, die chemisch (d.w. z.
wat eiwit-, vet-, vocht- en aschgehalte betreft; en botanisch een
volkomen normale samenstelling bleken te bezitten, door het vee
geweigerd wierden of zelfs de oorzaak van ziekte waren. Het
te hulp roepen van het bacteriologisch onderzoek bleef gewoonlijk zonder resultaat. Dergelijke ervaringen zijn voornamelijk opgedaan bij het voederen van grondnotenkoeken, waaromtrent
G r ég oiro 1) e.a. oen en ander mededeelen. AVij komen op
deze onderzoekingen hieronder nader terug. Volgens K e l l n e r
en P o11 zou men hier kunnen denken aan het ontstaan van
toxinen door gistings- en ontledingsprocessen, die voornamelijk
in eiwitrijke krachtvoedermiddelen zouden optreden, terwijl
l i r u y n i n g 2) de mogelijkheid van het aanwezig zijn van vergiftige vetten niet buitengesloten acht.
Aan hot proefstation te Wageningen werd in den winter
1914—1915 oen monster lijnkoek ingezonden, dat de volgende
abnormale chemische samenstelling bleek te bezitten: 29,4 pet.
eiwit, 3,2 pet. vet en 18 pet. vocht. Bij het microscopisch ond©Fzoek werd vermoed, dat deze koek geleden had door schimmelwerking ; het buitengewoon lage vetgehalte en het hooge gehalte
aan vocht steunden dit vermoeden. Toch moest de zuiverheid
voldoende verklaard worden, omdat in het monster geen mycelium
to herkennen was en evenmin schimmelsporen met zekerheid
konden wo-rden aangetoond. De uitkomst van de analyse verwekte
zeer begrijpelijk, zoowol bij den leverancier als bij den kooper
van bedoelde partij, groote verwondering. De eerste schreef o.a.:
„Tot op den huldigen dag wisten wij' niet, dat het zelfs mogelijk
,,was een zuivere lijnzaadkoek met 3,2 pet. vet te vervaardigen".
Ook do kooper gaf zijn verbazing te kennen, dat een zuivere
lijnkoek mot vrij normaal eiwitgehalte, een vetgehalte kon bezitten, dat zoo ver beneden het normale lag. Als antwoord hierop
!) Bull, de l'Institut Chimique et Bactériologique à Gembloux 1908, blz. 41. Zie ook
Zentralblatt f. Agriculturchemie 37e jaargang1 blz. 283.
2
) Leemten in het onderzoek der Rijkslandbouwproefstations. Veeartsenijkundig tijdschrift 15 April 1915 Afl. 8.
Dit opstel verscheen toen het door mij verrichte onderzoek bijna was afgesloten.

